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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 16/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης

ΘΕΜΑ:

«Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πρόχειρου Γεύµατος
(Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο),» της εταιρίας BREAKFAST BAR
IKE, στην πλατεία Παραµάνα & Στενηµάχου, στην ∆.Κ. Θέρµης, του
∆ήµου Θέρµης»

Στη θέρµη, σήµερα, την 29η Iουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας θέρµης του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 25208/25-06-2015
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε καθένα
Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
2. Καζίλης Βασίλειος
3. Πάσχου Μαρία
4. Γιαννακούλας Απόστολος
5. Πιστέλας Ευστ.
6. Πασπαλά Νικολέτα
7. Τριανταφυλλίδης Παύλος
8. ∆ήµου Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαβρίδου Ιωάννα
2. Ρικούδης Απόστολος
3. Ντίντας Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενος το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 1α του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας αποφασίζει για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το υπ. αριθµ. 25178/25-62015 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
του ∆ήµου Θέρµης µε το οποίο διαβιβάζονται προς την ∆ηµοτική Κοινότητα θέρµης η από
25-6-2015 αίτηση της εταιρείας BREAKFAST BAR, για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής eστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πρόχειρου
Γεύµατος (Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο),», στην πλατεία Παραµάνα & Στενηµάχου, στην
∆.Κ. Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης» µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία

δικαιολογητικά.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
ορίζει ο νόµος για την χορήγηση της προέγκρισης και κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Θέρµης και τις διατάξεις του άρθρου 83
παράγραφος 1α του Ν 3852/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
Παρασκευής και Προσφοράς Πρόχειρου Γεύµατος (Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο),» της
εταιρίας BREAKFAST BAR IKE, στην πλατεία Παραµάνα & Στενηµάχου, στην ∆.Κ. Θέρµης,
του ∆ήµου Θέρµης»
Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήµατος.
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον
οικείο ∆ήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης
για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο ∆ήµο, όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 74/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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